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QUI SOM
LA PLATAFORMA?
La PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES
VIOLÈNCIES DE GÈNERE es va fundar l'any 2002
per donar resposta a la necessitat de visibilitzar la
violència de gènere i reclamar actuacions, a través
de la mobilització ciutadana.
Formada per 130 entitats, i un gran equip de
persones voluntàries i professionals de tota
Catalunya, que compartim i impulsem un
moviment social amb la missió d'eradicar la
violència vers les dones de la nostra societat.
Actualment
desenvolupem
projectes
de
prevenció, de sensibilització, d'incidència política i
internacional, sempre encaminats a aconseguir
una vida lliure de violències per les dones.

CONSTRUÏM BARRIS
LLIURES DE MASCLISME!
Des de la Plataforma impulsem aquesta estratègia
comunitària per conscienciar i donar eines a la
població i a les entitats de barri per tal que
esdevinguin protagonistes davant la lluita contra les
violències de gènere.
El projecte planteja el treball en xarxa, la formació i
el desenvolupaments d'accións de sensibiliztació
com eines transformadores per contribuir a la
superació de les violències masclistes.
Impulsarem una campanya de sensibilització als
mercats municipals de cara al 25 de novembre de
2021 amb la implicació de la ciutadania i les entitats
de barri a través del treball en xarxa.

EN QUÈ CONSISTEIX
LA PROPOSTA?
TREBALL EN XARXA.
Convidarem a participar en aquesta acció a l'Institut Municipal de Mercats
de Barcelona, a les entitats dels diferents barris (associacions veïnals, de
comerciants, educatives, de lleure, culturals, etc.), i a les persones
voluntàries i vinculades a aquests espais. Des de la Plataforma, creiem en el
treball en xarxa com la fórmula per unir esforços, nodrir-nos entre totes dels
sabers, les experiències i les experteses de cadascuna en un objectiu comú:
amplificar el treball per l'erradicació de les violències masclistes de la nostra
societat.

FORMACIÓ

Proposarem a les entitats una formació dirigida a les persones voluntàries,
sobre sensibilització i prevenció de les violències masclistes, perquè
esdevinguin Promotores d'Igualtat, i siguin les impulsores de les accions de
sensibilització als mercats.

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ ALS MERCATS

Els grups promotors d'igualtat de cada barri, triaran un mercat de
referència per dur a terme les accions de sensibilització que hagin ideat, de
manera coordinada a tots els barris als voltants del 25 de novembre de 2021,
sempre amb l'acompanyament i suport de la Plataforma.

CONTACTE
Plataforma unitària contra les violències de gènere
Persona referent del projecte: Elena Parejo de las Heras
C/E: eparejoplataforma@violenciadegenere.org
Telèfon: 605645182

El projecte Construïm barris lliures de masclisme, està impulsat per la
Plataforma unitària contra les violències de gènere, finançat per
l'Ajuntament de Barcelona, i amb el suport de l'Institut Municipal de
Mercats.

